WORKSHOPS

MASTERCLASS

SILVIA&GUY
Perrucaría e maquillaxe na editorial de moda
21.11.2016
Plató da Facultade de Belas Artes

SHINGO SATO
Presentación de técnicas de Transformación, Reconstrucción e Origami
21.11.2016
Casa das Campás (aberto ata completar aforo)

DANIEL GARZEE para LA NEVERA
O “abc” do tratamento dixital para fotografía de moda
21.11.2016
Aula de deseño de ESDEMGA; Facultade de Belas Artes

GISELA FORTUNA
Tecnificación da moda
22.11.2016
Casa das Campás (aberto ata completar aforo)

SHINGO SATO
Técnica de Reconstrución/ Transformación
22 e 23.11.2016
Laboratorio Textil I. Facultade de Belas Artes

DESFILE DEBUT2016

MARIA CASTELLANOS e ALBERTO VALVERDE
Wearables: O vestido como interface
22 e 23.11.2016
Laboratorio Textil II. Facultade de Belas Artes

Pasarela dos PFE (proxectos fin de estudos) dos alumnos de ESDEMGA
24. 11.2016
20:00 h.
Pazo da Cultura de Pontevedra

ELENA RIAL
Workshop Bordado
23.11.2016
Laboratorio Textil II. Facultade de Belas Artes

XORNADAS TÉCNICAS DE RRHH
25. 11.2016
10.00- 13.00.
Casa das Campás.

WORKSHOPS
SILVIA&GUY
DANIEL GARZEE para LA NEVERA
SHINGO SATO
MARIA CASTELLANOS e ALBERTO VALVERDE
ELENA RIAL

WORKSHOPS
SILVIA&GUY
Perrucaría e maquillaxe na editorial de moda
21.11.2016
9.00 - 14.00 h
Plató da Facultade de Belas Artes
SESION FOTOS BEAUTY
O obxectivo é mostrar a importancia do proceso previo a desenvolver nunha editorial de moda ou
nun desfile. Adquirindo os coñecementos básicos sobre a maquillaxe e a perrucaría como elementos trasnformadores dun look en función da tendencia ou do ambiente nos que se queiran recrear.

SILVIA FERVENZA Y GUY PRANZILI
Coñecéronse en Londres e dende entón forman un tándem perfecto. Son expertos en beleza. Habituáis
traballadores para as mellores marcas e de reputados backstages peiteando e maquillando para pasarelas
tan prestixiosas como a Milán Fashion Week o a pasarela de París e en shows como o de Alexander McQueen,
Burberry, Etro o Just Cavalli.

WORKSHOPS
DANIEL GARZEE para LA NEVERA
O “abc” do tratamento dixital para fotografía de moda
21.11.2016
16.00 - 19.00 h
Aula de deseño de ESDEMGA; Facultade de Belas Artes
O obxectivo é mostrar o proceso do tratamento de imaxes dende que se descarga no ordenador
ata a súa saída final na imprenta. Estudaremos técnicas para optimizar tanto as fotografías como
as prendas que aparecen nelas. Identificaremos con casos prácticos os tipos de retoque que se
poden conseguir segundo o cliente ou a intención que teñamos coa nosa fotografía.

DANIEL GARZEE
Fotógrafo de talento, combina o seu traballo publicitario no mundo da moda có artístico. O seu son unhas
imáxenes de estudio completamente medidas nas que nada se deixa ao azar. Na súa vertente publicitaria como
fotógrafo de moda móstrase excesivo e colorista, xogando coa saturación. Participou nun importante número
de exposicións nacionais e internacionais e publica habitualmente en diversas revistas como Doze Magazine,
Photovogue, Sicky Magazine, Wrong Magazine, AnormalMAG, Vanidad.

WORKSHOPS
SHINGO SATO
Técnica de Reconstrución/ Transformación
22 e 23.11.2016
9.00 - 14.30 h e 16.30- 19.00 h
Laboratorio Textil I. Facultade de Belas Artes
O mestre Shingo Sato é de orixen xaponés e revolucionou o mundo do deseño, o patronaxe e a
confeción. Agora imparte workshops nas mellores escolas do mundo, como: Parsons the New
School for Design, Central Saint Martins, Marangoni, Bunka Fashion College e París College of Art.
O seu método da construción de prendas, chamado “Reconstrucción Transformacional” básase
na construción de figuras xeométricas, volumes 3D e no origami. Shingo Sato modela os tecidos
como se de esculturas se tratase. Constrúe os seus patróns cun novedoso sistema de ensamblaxe
digno dun arquitecto de moda. As súas técnicas aparentemente complexas poden incorporarse
nos alumnos en poucas horas a través da súa metodoloxía totalmente práctica.

SHINGO SATO
Mestre de patronaxe e deseñador revolucionario no ámbito do modelado sendo un dos deseñadores máis
innovadores partindo do patrón a nivel mundial.
Shingo Sato é unha eminencia da técnica que el mesmo creou: “Reconstrución Transformacional” e que imparte
nas principais escolas de deseño: a Parsons The New School for Design, a mesmísima Central Saint Martins,
Marangoni, Bunka Fashion College o a Paris College of Art. Asistente do deseñador Azzedine Alaïa e autor do
“Transformational Reconstruction”

WORKSHOPS
MARIA CASTELLANOS e ALBERTO VALVERDE
Wearables: O vestido como interface
22 e 23.11.2016
9.00 - 14.30 h e 16.30- 19.00 h
Laboratorio Textil II. Facultade de Belas Artes
Taller práctico orientado á confeción e intervención de roupa e acesorios mediante a manufactura
de circuitos electrónicos.
A integración de hardware/software no ámbito blando dos tecidos permite ademáis, a unión desta
tecnoloxía coa escea emerxente dos novos materiais (conductivos, crómicos, etc).
Como obxetivo plantexámonos un contacto cos principios básicos da electricidade/electrónica e
programación, precisados para desenrolar proxectos de moda cun sesgo tecnolóxico.
MARIA CASTELLANOS
Artista e investigadora. O seu doutoramento centrouse na La piel biónica. Membranas tecnolóxicas como
interfaces corporais na práctica artística. Onde investigou acerca das prótesis tecnolóxicas, centrando a
súa atención nas hibridacións entre cyborgs ewearables como paradigma da ampliación das capacidades
sensoriales humanas. Participou nun gran número de exposicións, nacionais e internacionais en Portugal,
Arxentina, Colombia, Australia e Xapón. Entre as mostras máis recentes atópase Eidos da Imaxe no museo
MARCO de Vigo e corpo-realidaden CS-LAB da Zokei University Tokio. Agora reside entre Ulm, Suecia e Gijón
onde continúa o seu proxecto Environment Dress; proxecto gañador do Next Things 2015 – Conducta, o Cuarto
Desafío Global de Arte e Tecnoloxía.
ALBERTO VALVERDE
Artista e tecnólogo. Cunha amplia experiencia no deseño de sistemas, creación de entornos interactivos e
multimedia, deseño web e robótica. Na súa obra investiga arredor do caos como forma de orde, propoñendo
a creación de vectores aleatorios. Ao mesmo tempo que presta especial interese á relación entre o humán e
a máquina. Entre as súas exposicións máis recentes destacan “Relacions/Interactions” na Verge Gallery de
Sydney e Deseño na Universidade Hoje, en Oporto, Portugal.

WORKSHOPS
ELENA RIAL
Workshop Bordado
23.11.2016
9.30 - 14.30 h e 16.00- 19.00 h
Laboratorio Textil II. Facultade de Belas Artes
Este taller introdúcenos nas puntadas básicas do bordado. Desenrolarase en dúas partes e realizarase unha intervención de proxectos específicos ca técnica de bordado, a través do desenrolo
de mostras de distintas técnicas. Bordado con abalorios e lantejoulas, con fitas de seda, con fío,
bordado ruso ou con entretela especial para tecidos transparentes e de nó francés.

ELENA RIAL
Deseñadora titulada en ESDEMGA é xa unha habitual da Madrid Fashion Week, onde ven presentando as súas
colecións dentro de El EGO. As súas propostas nunca deixan indiferente, dende a súa primeira coleción onde
homenaxeou o universo literario e os personaxes do escritor norteamericano Henry Darger ata a coleción
coa que gañou na última edición o premio Mercedes Benz Fashion Talent na que se inspirou en diferentes
comunidades, como os Menonitas, Old Believers, Hutterites e Amish.
O equilibrio entre a gráfica, a tradición e a tendencia son o seu selo de identidade así como os bordados cós que
enriquece cada peza, que son unha das súas técnicas favoritas.

MASTERCLASS
SHINGO SATO
GISELA FORTUNA

MASTERCLASS

MASTERCLASS

SHINGO SATO
Presentación de técnicas de Transformación, Reconstrución e Origami
21.11.2016
19.30- 21.30 h
Casa das Campás (aberto ata completar aforo)

GISELA FORTUNA
Tecnificación da moda
22.11.2016
19.30- 20.30 h
Casa das Campás (aberto ata completar aforo)

A patronaxe experimental do xaponés Shingo Sato está na vangarda do deseño. Dito deseñador presentou o seu novedoso sistema en Parsons, Saint Martins School, London School e nas Escolas e Universidades máis importantes de moda.
O profesor Shingo Sato é un dos deseñadores máis innovadores en patronaxe e confeción a nivel Mundial.
A súa técnica e metodoloxía de efectos e textura 3D permitiulle gañar o recoñecemento internacional.
Nesta Master Class explicanos dita metodoloxía.

Esta conferencia pretende achegarnos á difusión da moda cun importante sesgo tecnocientífico.
Unha nova xeración de productos de moda céntrase en achegarnos ás tecnoloxías e á ciencia.
Espectáculos en directo, impresoras 3D, arduino, corte láser, impresión dixital, tecnoloxía led, etc..
son ámbitos que empezan a ser moi relevantes á hora de pensar nunha prenda de tendencia na
actualidade.

SHINGO SATO
Mestre de patronaxe e deseñador revolucionario no ámbito do modelado sendo un dos deseñadores máis innovadores
partindo do patrón a nivel mundial.
Shingo Sato é unha eminencia da técnica que el mesmo creou: “Reconstrución Transformacional” e que imparte nas
principais escolas de deseño: a Parsons The New School for Design, a mesmísima Central Saint Martins, Marangoni,
Bunka Fashion College o a Paris College of Art. Asistente do deseñador Azzedine Alaïa e autor do “Transformational
Reconstruction”

GISELA FORTUNA
Licenciada en deseño de moda e textil na Universidade de Bos Aires. Cunha amplia traxectoria profesional foi
Xefa de producto e Directora Artística en Claudia Larreta (Arxentina) e Z&L (España). Como freelance traballando
con firmas como GREEN COAST, RICHARD DAVIS, WHATEVER, DAN VER, STYLMODE, Z&L e outras moitas. Profesional dínamica que ten unha ampla traxectoria en formación de moda. Fundadora e coordinadora dos estudos
Universitarios de Grao de Deseño de Moda en España para a Universidade Camilo José Cela. É na actualidade
Directora dos workshops de estilismo e maestrado de estilismo Internacional en Workshop Experience.

DESFILE DEBUT2016
Pasarela dos PFE (proxectos fin de estudos) dos alumnos de ESDEMGA
24. 11.2016
20:00 h.
Pazo da Cultura de Pontevedra

DESFILE DEBUT2016
Pasarela dos PFE (proxectos fin de estudos) dos alumnos de ESDEMGA
24. 11.2016
20:00 h.
Pazo da Cultura de Pontevedra

ALUMNOS QUE PRESENTAN PFE (PROXECTOS FIN DE ESTUDOS)

Irene Aldao Piñeiro, Marta Casal García, Liliana Castiñeira Santos,
Rocío Laseca Sanz, Cecilia López Fernández, Lucía Macasoli Araújo,
Mónica Martínez Vázquez, Xoana Medraño Rodal, Aida Mosquera
Castro-Gil, María Paz Rosales, Raquel Suárez Pérez, Paula Vázquez
Sanz, Sara Vigo Rodiño.
XURADO DE DEBUT 2016
Shingo Sato
Deseñador de moda.
Especialista na técnica Transformación/Reconstrucción
Daniel Menéndez ,
Director de comunicación internacional de Jean Paul Gaultier e Puig
Adrien Yakimov
Robertson Fashion Icon. Director de Educación de la Accademia Costume e Moda / Roma

WHITE SPIRIT
PROXECTOS DE PRIMEIRO CURSO

dirección de proxectos Charo Froján
e Alfredo Olmedo
fotografía Fernando Suárez

PROXECTOS
SEGUNDO
CURSO
1. NURIA DOCE
2. ISABEL DOMENECH
3. JOSÉ CORTIZO

dirección de proxectos Charo Froján
e Alfredo Olmedo
fotografía Fernando Suárez

1. NURIA DOCE

2. ISABEL DOMENECH

3. JOSÉ CORTIZO

